
Naprapat. Smärta i muskler eller 
leder? Ont i ryggen eller nacken? 
Då är du välkommen att besöka 
mig i Nol på kvällar och helger. 
Jag är idrottsmedicinskt intresse-
rad och medlem i Svensk Idrotts-
medicinsk förening och Svenska 
Naprapatförbundet.
Magnus Olsson
tel. 0701-75 92 69
www.napraidrott.se

Trädgårdsarbete utföres. Gräs-
klippning, trädfällning, beskärning 
av träd och buskar, plattsättning, 
rengöring av balkonger, fasader 
m.m. Stuprännor rensas även.
tel. 0735-69 31 04
el. 0735-69 31 07

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. Innehar F-skatt sedel. ME 
Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Ag design och hantverk. Ateljébu-
tik öppen onsdagar kl 14-19. För-
säljning av handgjord keramik, 
betongsaker till hem och träd-
gård, smycken m.m. 
Skyltat från Båljen, Hålanda.
tel. 0303-33 72 70 Agneta

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Datorhjälp på plats!
Felsökn, rep, service o installa-
tion. Hem o små företags nätverk.
tel. 0520-40 60 82
mobil. 0739-33 76 10
dataservice@telia.com

Scooterboden mc & moped.
Nyförsäljning & verkstad.
Lunnavägen, Alafors
tel. 0303-74 85 01

Kakelsättning, målning, tapet-
sering, golvläggning och mindre 
snickeriarbeten. 
40 års erfarenhet.
tel. 0761-74 30 99
el. 0322-470 66

EKA Fönsterputsning KB
Allt inom fönsterputsning utföres. 
Mångårig erfarenhet 
F-skatt finnes.
tel. 0704-42 61 53 
el. 0762-20 12 29

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Brasved, björk eller blandved i 
nätsäck.
mobil. 076-16 73 970

Betalar bättre för din bil från 
2003 och nyare.
tel. 0303-960 96

Bilar köpes 500 - 50000:- kont.
Allt av intresse äv. husvagn.
Hämtas.
tel. 0303 - 22 30 62
el. 0737 - 42 90 92

Bilar och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 
Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
Stefan tel. 0736-47 85 01

SÄLJES
Volvo S40-00, fullt utrustad, 20 
000 mil. 35 000 kr.
tel. 0704-930401

Hörnvitrinskåp, kökssoffa med 
förningsutrymme, köksbord 

140x80. Allt i furu.
Hämtpris: 3000 kr.
tel. 0303-22 96 83

Sprängsten bortskänkes mot 
hämtning. Leverans inom Ale 
kommun kan ordnas för 
200 kr/lass.
mobil. 0708-54 20 79

4 st vinterdäck, odubbade, 
körda max 1000 mil.
tel. 031-98 15 52

Glimåkra vävstol 90 cm inl 
många tillbehör, 600 kr.
Varpa, 200 kr
Spinnrock 200 kr
Bildvävsram 40 kr.
tel. 0303-33 82 61
mobil. 0730-67 54 04

Skrivbord/databord, vit med trä-
lister + tillhörande hurts.
Pris: 1000 kr.
tel. 0303-22 96 83

Cresent damcykel inkl cykel-
korg.
tel. 031-91 24 30, Bohus

UTHYRES

Boxplatser lediga.
tel. 0738-00 92 01

Kontor 20-100 kvm på Bultgatan 
14 i Rollsbo, Kungälv.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Kontor samt tillhörande lager 
på Bultgatan 14, 39 – 142 kvm i 

Rollsbo, Kungälv. Kontor 39-100 
kvm, Lager 42 kvm.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Industrilokal på Bultgatan 13B, 
144 kvm i Rollsbo, Kungälv. 
Kontor 36 kvm, Industri/lager 
108 kvm.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Industrilokal på Bultgatan 12B, 
242kvm i Rollsbo, Kungälv. 
Kontor 65 kvm, Lager 177 kvm
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Kontor/utställning/Lagerlokal, 
270 kvm på Trankärrsgatan 7 i 
Hisings kärra. 
Vi bygger om lokalen efter era 
behov och önskemål! 
Lokalen är mycket flexibel!
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

Mycket attraktiv Butikslokal i 
Stenungsund, 280 kvm. Nära ICA 
Kvantum, med utmärkt skylt-
läge! Lokalen kommer att total-
renoveras!
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

ÖNSKAS HYRA
Garage eller uppställningsplats 
med värme för motorcykel hela 
vintern.
tel. 0303-22 99 25
mobil. 0707-21 94 24

Händigt par i 60 årsåldern + 
liten hund önskar hyra hus 
eller stuga för året runtboende. 
Endast långtidskontrakt är av 
intresse.
tel. 031-98 09 21

ÖVRIGT 
Garageröj. Diskbänk inkl blan-
dare, tvättställ, fågelburar, 
transportburar för katt och 
fågel, ridhjälm, div träningsred-
skap, husgeråd, matberedare 
inkl mixer, nytt kakel, häst-
böcker och mycket mer. 
tel. 0303.962 36
mobil. 0730-94 44 85

Konstgalleri Grönnäs 315 – öppet 
lördagar kl 10-17. Försäljning av 
målning, grafik, stickat, hattar. 
Kör E45, sväng vänster vid 
Preem, före Alvhem, följ skylt 
"Konstgalleri".
tel. 0303-33 64 58
mobil. 0709-73 28 23

Försäljningsuppdrag, om du 
tror dig veta att du kan få mer 
för din bil så hoppas vi besanna 
det på Bättre Bil. Bilar från 2003 
och nyare. 
tel. 0303-960 96

Tjej/kille som vill rida en liten B-
ponny 2-3 dagar i veckan. Står i 
Uspastorp, hästkunnig och skjut-
sande förälder är ett krav. Ingen 
kostnad. Bra ridvägar, paddock 
och ridhus på anläggning. Trä-
nare i hopp och dress varje 
vecka.
tel. 070-302 45 47

Text:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Eskil Karlsson, Alafors

Födda

Två små under!
Välkomna Moa och Alva. 

22 september. Spec förloss-
ningen, KK Östra.

Angelica Olsson
Daniel Lindgren

Tack
Ett stort tack till den ärliga 
människa som lördag 4 
oktober lämnade in min 
väska som var kvarglömd i 
en kundvagn vid ICA. En 
röd ros vill jag ge.

Tacksam Ica-kund.

Grattis
Bitten 50 år

Ett stort grattis till vår 
härliga dotter, syster, moster 
och faster. Vi önskar dig alla 

en fantastisk dag

Grattis
Höne Pöna

på 18-årsdagen den 18/10
önskar familjen Tykon, 

Sarah & Frolle
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Grattis
Minea Peterson

9 år 15/10.
Grattis vår lilla solros, 

vi älskar dig.
Kramar från Rebecca, 

mamma, pappa och Blixten

Många grattiskramar
till vår goa

Elin
som fyller 10 år den 16/10

önskar 
mamma, pappa och Emma

ÖPPET HUS
Måndag 20 oktober fyller
Lisbeth Tilly 50 år.
Vi firar henne mellan 

kl 12-18 på 
Emylunds väg 6.

Välkomna!

Grattis
Markus

på 3-årsdagen den 10/10
önskar mamma, pappa, 

Rebecka, 
mormor, morfar, 
farmor, farfar

Vår solstråle
Adam

Marcus o Anettes son
född 2/7-08

döptes 11/10-08
i Starrkärrs kyrka.
Lycka till i livet!
Farmor, farfar

Grattis på födelsedagen
den 17 oktober!

önskar dina vänner i Lödöse

Min "andra" prinsessa
Wilma Ranebjörk

fyller 1 år den 20 oktober
Grattis ungen min, älskar dig 

Mormor

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Eva Karlsson, Frövet

Ett stort grattis
till mina goa systrar Linnéa 
och Emelie Petersson som 

snart fyller år. 
Linnéa 3 år, 17/10

Emelie 11 år, 30/10.
Kramar från Daniel

Veckans ros
Till alla föräldrar på Mellan-
gårdens och Lillgårdens för-
skolor för att ni ställde upp 
för oss, så att vi kunde gå på 
vår vän och kollegas begrav-
ning. Ni är fantastiska!

Personalen på Mellangårdens 
och Lillgårdens förskolor


